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Het historisch perspectief



Het programma voor Volwassenen

Overzicht van de projecten voor Volwassenen in 2008:

2 december 2007: Mantraconcert o.l.v. Chris Fictoor en 
   tentoonsteling Mandela’s in De Barn      ca 125 bezoekers

13 februari 2008: Het labyrinth als inwijdingsweg 
   Lezing door dr. Corma Pol        ca 50 bezoekers
 
29 maart 2008:  Startbijeenkomst voor direct betrokkenen:
   Voorstellen van de deelnemende kunstenaars
   Lezing door Harry Huisman over zwerfstenen

14 april, 16 mei 2008 Excursie naar Museum-Insel Hombroich voor     
   deelnemende kunstenaars en projectleden      8 deelnemers

24 mei 2008   Ontdekkingstocht in het labyrint       3 deelnemers
   afgeblazen wegens slechte opkomst      3 projectleden
             2 projectleiders

1 juni 2008  Zondagmiddagconcert Duo Albarus
   en Poëzie-podium         ca 60 bezoekers

24 augustus 2008 Zondagmiddagconcert, zang en piano
   door Gea Passies en Johanan Havinga      ca 55 bezoekers

29 oktober 2008 Poëzie-avond over de dichteres Vasalis      afgelast wegens
   door Klaas Drenth        ziekte spreker

23 november 2008 Slotmanifestatie in de kerk van Noordlaren
   voor volwassenen en schoolkinderen      ca 45 bezoekers 
         

 

 







Het Museum Insel Hombroich is gelegen in de restanten van de meande-
rende loop van het kleine riviertje de Erft. In dit parkachtige gebied met 
afwisselend waterpartijen, bloeiende weiden, bomen en een oud land-
goed, gelegen tegen de flank van een heuvel, staat midden in de natuur 
een aantal gebouwen van hergebruikte baksteen, ontworpen door de 
Duitse beeldhouwer Erwin Heerich.
Soms is het gebouw gewoon leeg en vormt het een kunstwerk op zich. 
Het uitzicht naar buiten maakt daarbij wezenlijk onderdeel uit van het 
hele gebouw. Soms bevat het een binnenruimte, gevuld met allerlei 
kunstvoorwerpen, die zonder verdere toelichting bij elkaar zijn gegroe-
peerd, zodat de bezoeker intuïtief, en op eigen gezag zijn indrukken een 
plaats moet zien te geven. Er zijn nergens suppoosten die zeggen dat je 
je rugzakje af moet doen, of dat je niet met je vingers aan een schilderij 
mag zitten. Soms is er ergens een touwtje gespannen, ten teken dat het 
niet de bedoeling is die grens te overschrijden. Andere, meer kwetsbare 
objecten zijn opgesteld in glazen vitrines.
De deuren naar buiten staan permanent open, en toch ziet alles er ver-
zorgd en schoon uit; witte marmeren vloeren, de kunstwerken sereen 
opgesteld in een zee van ruimte, met gefilterd helder daglicht, dat door 
de matglazen ramen in de plafonds naar binnen valt.
 
Overal heerst vrijheid en ook gastvrijheid, bijvoorbeeld in het restaurant, 
waar een ieder vrijelijk drankjes of etenswaren kan nemen en er alleen 
een schaal staat met daarop een briefje “Trinkgeld für das Personal”. 
(Alles is inbegrepen in de entreeprijs en het personeel bestaat uit vrijwil-
ligers).
Langs de paden tref je een broedende zwaan aan (14 april), of een paar-
tje grote Canadese ganzen met jongen, die in alle rust met uitgestrekte 
pootjes liggen te zonnen, vlak naast het pad (16 mei).
 
Verspreid over het terrein staan beelden van de beeldhouwer Anatol 
Herzfeld, roestige krijgers van ijzer, opgesteld in het gelid, tussen een 
formatie van eveneens in het gelid staande bomen. Soms dragen deze 
soldaten een vlinder of een bloem op hun lans in plaats van een ijzeren 
punt. De werkplaats van Anatol bevindt zich in een uithoek van het ter-
rein, en toont een chaos aan platen ijzer, gereedschappen, werkstukken in 
wording, alsof de kunstenaar er zelf nog bezig is.
 
Wat voor ons als projectgroep natuurlijk erg inspirererend was, in ver-
band met het thema van dit jaar, waren de grote hoeveelheden bewerkte 
natuurstenen, die overal rond de werkplaats van Anatol te vinden waren. 
Soms opgesteld in een cirkelvormige formatie, zoals “die Kirche”. Soms 
willekeurig in het gras verspreid, als overblijfselen uit een ver verleden. 
Allemaal door Anatol voorzien van ingekerfde primitieve figuren van men-
sen, planten en dieren; zoals bijvoorbeeld een vos of een eland. En dan 
niet te vergeten de vele mensenhoofden, soms opgesteld als de levende 
buste van een krachtige persoonlijkheid, maar meestal liggend op de 
grond, als de schedels van gedode krijgers, achtergelaten op het slagveld, 
allemaal met hun eigen individuele uitstraling. 







Het Programma voor de scholen



Het Programma voor de scholen

Overzicht van de projecten voor Scholen in 2008:

In de maanden september en oktober hebben de BIK-kunstenaars en Peter Schaap verschillen-
de projecten uitgevoerd op de vijf basisscholen in de gemeente Haren, die in 2008 deelnamen 
aan de activiteiten van Kunst op de Hondsrug. In sommige scholen deden bijna alle groepen 
mee aan het project, andere scholen beperkten zich tot twee deelnemende groepen.

De deelnemende scholen:

 - OBS De Rieshoek in Noordlaren Groep 5 en 6

 - OBS De Wissel in Haren  Groep 1 t/m 8 

 - St. Nicolaaschool in Haren Groep 1 t/m 8

 - OBS De Linde in Haren  Groep 5 en 6

 - CBS De Borg in Haren  Groep 5 en 6

De deelnemende kunstenaars:

 - Liesbeth Takken en Hlida Top  (website: www.landartprojects.com)

 - Evelyn van Oosterhout   (website: www.werkplaatsnieuweweg.nl)

 - Michiel van der Veen   (website: www.crossedmusic.com)

 - Anja Lofvers    (website: www.anjalofvers.com)

 - Peter Schaap    (website:www.peterschaap.nl)

OBS DE WISSEL: EXTRA UITGEBREID PROGRAMMA:
LandArtproject met Liesbeth Takken en Hilda Top:
Maandag 22 september Project onderbouw (1 t/m 4), op grasveld bij school
     9.00 -   9.45 uur groep 1-2a
   10.30 - 11.15 uur groep 1-2b
   13.15 - 14.00 uur groep 3
   14.15 - 15.00 uur groep 4
   15.15 -    presentatie aan school + ouders

Donderdag 25 september Project middenbouw (5 en 6), bij zwerfkei VV Haren
     9.00 - 10.00 uur groep 5a
   10.30 - 11.30 uur groep 5b
   13.00 - 14.00 uur groep 6a
   14.00 - 15.00 uur groep 6b
   15.15 -    presentatie

Vrijdag 10 oktober Project bovenbouw (7 en 8), bij hunebed Noordlaren
     9.00 - 10.30 uur groep 7
   11.00 - 12.30 uur groep 8a
   13.30 - 15.00 uur groep 8b
   1530 uur  presentatie

















Ook Peter Schaap deed nog een project op OBS De Wissel. Deze foto 
is gemaakt op de startbijeenkomst voor de scholen, waar hij alvast 
een voorproefje gaf van wat hij met de kinderen zou gaan doen.

Hier onder een foto van de stenen pijlpunten die Peter Schaap zelf 
maakt.
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